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Hendrik Conscience ekverkis en periodo duin kin Flandrujo kul-
(ure kaj ekonomie ietargiis. Flandrujo, lando iam staranta Ce la
pinto de la kulturo, iam mond fama pro sia arto, iam enviata pro
sia ekonomia prospero, iam potenca per siaj gildoj kaj popolre-
gado, Flandrujo inertigis. El la sinten° de la ĵus naskita g tato
(Belgujo estigis en 1830) rilate la flandran (nederlandan)
von — la lingvo de l' plimulto — rezultis, ke la flandra popoio,
jus travivinta neniigajn batojn, morale kaj materie igis paria. I, d
flandra nacia sento tute perdigis, kaj la rebato sur la kampo ma-
teria estis katastrofa. ĉiujn gvidajn postenojn okupis alilingva-
noj. Estis periodo dum .kiu la flandra popolo IgiS « popolo de
vistoj kaj servistinoj » rezignacie suferanta plej humiligan trak-
tadon... H. Conscience estis Ia ĉefa heroldo kiti vekis sian popu-
lon el tiu mortiga letargio, tial la flandroj guldas al li senliman
dankon.

La nacia rekonsciigo en Flandrujo intime ligigas al la flan-
dra lingvo. H. Conscience, kiu devis forlasi la gepatran domon,
ĉar li kuragis verki en « la lingvo de l' popolaéo », precipe per
siaj historiaj verkoj montris al la flandroj propran estintecon kaj
sekve vekis en ili fortan sopiron al rajto kaj libero. Tion li faris
per lingvo simpla, simplega eĉ, sed ho, kiom kortuga ! Tiutempe
la analfabeta flandra popolo tian simplan lingvon bezonis. Spite
tion, pene sed tarnen avide legigis liaj verkoj en vasta rondo. Tiu
populara verkisto « lernis legi- Sian popolon » kaj rajte lia monu-
ment° portas tiun multsignifan surskribon.

La verkoj de Conscience aperis en eiuj Cefaj lingvoj. Ke
ankoraŭ nun estas gatataj en eksterlando, tion montras Ja germa-
na traduko de lia « Jacob van Artevelde », kiu antaŭ kelkaj mo-
natoj aperis sub la titolo « Die Bŭrger von Gent ».

Jam frue la verkoj de tiu granda romanverkisto logis la es-
perantistojn al traduklaboro. En 1904 aperis « Pagoj el la flandra
literaturo '» de Dr. M. Sevnaeve kaj Dr. R. Van Melckebeke. En
gi trovigas fragmentoj el « La rekruto » (De loteling), « La fera
tombo » (Het ijzeren graf) kaj el « Jacob van Artevelde ». Tiu
elekto vere estis bonega kaj kril la diversaj facetoj -konigis al la
internacia esperantistaro la mondfamigintan flandran romanver-
kiston. En 1906 aperis la esperanto-traduko de « Blinde Roza »
sub titolo « Blinda Rozo » de s-ino Van Melckebeke - Van Hove.
En 1912 sekvis « Rikke-Tikke-Tak » kies tradukon prizorgis Ma-
ria Posenaer. La esperanto-tradukoj de la Conscience-verkoj tro-
vis entuziasinan akcepton flanke de la tiama esperantistaro, kaj
en 191,3 jam sekvis la traduko de « Wat een moeder lijden kan ».
Tradukita de Fr. Schoofs gi aperis sub titolo « Kion Patrino po-
vas suferi ».

En 1929 la konata esperanto-verkisto kaj lingva komitatano
H. J. Bulthuis majstre tradukis « De Leeuw van Vlaanderen »,
Cefverko de la granda romanist°. Conscience senkonteste estas
Ja nederlanda verkisto plej multe legata en Esperanto.
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Okaze de la apero de la esperanto-eldono de « La Leono de
Flandrujo » (jes : « de Flandrujo », malgraŭ obstina kontraŭstaro
kaj malrekomendo de ia esperantista tendaro !) estigis tipa inci-
dento. La tradukinto donace sendis luksan ekzempleron de 1in
esperantigita flandra eposo al la tiama belga rego Albert I kun
skriba dediCo en esperanta kaj nederlanda lingvoj. Responde
ricevis "dankesprinion en lingvo... franca !

La flandra popolo parkere konas kaj enkore tenas la finajn
vortojn de « La Leono de Flanclrujo ». Tiuj vortoj tekstas jene
« Flandroj, kiuj legis ei tiun libron, pripensu je la glororiCaj faroj
kiujn gi enhavas, kio Flandrujo antaŭe estis, — kio gi estas nun,
-- kaj pli multe, kio gi estigos, se vi ne forgesos la sanktajn ek-
zemplojn de viaj praavoj ! »

EC.

NIGRA PA G- O EN MIA KONGRESLIBRO 	 AEF,
jaŭdon la 4-an de Aŭgusto, 1938a.
ôi jam komencigas malfeliee : la Cambristino forgesas veki

min, kaj je la 9-a mi kun teruro ekvekigas. Nepre mi volas Ceesti
la Laborkunvenon ; zul rapidas, vundetas min kelkfoje dum razado,
rapide matenmangas, kaj foriras el mia hotelo. Kiun mi vidas an-
tail mi ? Jes, laŭstature gi estas f-ino Saxl kaj gi certe gojos se
ni kune iru al la kunveno. Rapidigante miajn pagojn baldaŭ mi
atingas gin kaj eligonte la vortojn « bonan matenon » mi dinar-
kas ke mi eraras.

En la akceptejo. La unua, kiun mi renkontas estas mia mal-
nova konatulo kaj .kunleganto de Heroldo, S-ro van As.

« Jen la du lastaj numeroj de Heroldo », li diras, kaj : « Cti
vi jam aŭdis, f-ino Saxl hodiaŭ matene subite mortis ! »

« Kio ? » Jes, iru al f-ino de K. Si logas en la sama hotelo
jen gi estas ». kaj li foriras.

F-ino de K., el Loven°, mortpale rakontas la okazintaĵon al
Cirkaŭstarantoj. Mi aŭdas Ia vortojn, sed ne povas realig. i ilin
en mia cerbo. Larmoj enpenetras miajn okulojn. Larmoj ? de kie
iii venas ? Duin kiom da jaroj mi ne ploris ? Mi foriras, vagadas
Cien tra la halo, renkontas -konatajn al mi gesainideanojn. « Te-
rure, ĉu ne ? » Larmoj denove en miaj okuloj. Mi hontas, kaj de-
turnas min, mordas miajn lipojn, diras enpense : malfortikulo, Cu
vi ne pli bone povas kagi viajn sentojn, Cl; vi estas eksmaristo ?
Ha, via koro estas el vakso ! Mi eksidas sole en angulo kaj mi
vidas nin ambaŭ, gin kaj min sur la boato inter den. Helder kaj
la insulo Texel duin la landa kongreso de L. E. E. N., Pasko
1937a. Oni fotografas gin kaj ridete gi govas sian brakon en la
mian.

I.a sekvintan jaron en Aŭgusto i alvenis en Antverpeno, vota-
gante al Duinkerkon. Kelkaj samideanoj akceptis gin ĉe restora-
cio. Mi ne volis ke gi mangu sola kaj kunmangis kun gi ; poste,
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kune .kun la teritoria sekretario kondukis gin ipen.
Cu tiuj estas la kaŭzoj, ke mi ne povas regi min ? Se jes,

kiel mi kondutos, se mia edzino aŭ unu el miaj infanoj mortas ?
« Forigu gin el viaj pensoj . hodiaŭ gi, morgaŭ vi mem ! Sed

tamen :1 kial gi  kial ■gi ? La plej bona, la plej sukces-akirinta
Ce-metoda instruistino, kun sia eterna bonvolema rideto sur la
lipoj kaj en la okuloj ? »

Mi rifugas al la ripozejo kaj komencas legi la « Heroldon ».
Mi vidas la vortojn, sed la signifo ne enpenetras mian kapon. Ei-
ras du blinclulinoj, gvidataj de zorgoplena fraillino. Estas ĉarma
trio  La vidantino sicligas la nevidantinojn  Denove larmoj ?
Mi mokas min pro tio. Legas la anoncojn en « Heroldo » : Sami-
deana helpo petata. lu serĉ'as rifugon en transmara lando. Espe-
rantista Interhelpo N-ro 1 — Kiu helpos ? Esperantistino kun
knabo seréas rifugon. Esp. Interhelpo N-ro 2. — Kit' pruntos 320
dolarojn ? Samideano serCas rifugon, devas posedi 720 dolarojn
por povi eniri sian novan patrolandon kaj havas nun la duonon
de tin sumo. Esp. Interhelpo N-ro 3. — Tajlorino, tre sperta, 33-
jara, pro rasa kaŭzo set-Cas rifugon en alia lando. Esp. Interhelpo
N-ro 4. Larmoj 	

Furioze mi forĵetas la gazeton, prenas la kongreslibron kaj
legas : Je la 20a horo — Kongresa Balo 	

Cu Ceesti balon en tia animstato ? Mi kvazaŭ aŭdas la voĉon
de f-ino Saxl : Ne rompu eC iun ajn eron de la kongresprogramo
pro mi ! Certe gi estus dirinta tion, se la subiteco de gia morto
ne estus maleblig-intain. Jes  ini Ceestos la balon, sed mi
ne dancos 	  Mizera tago !

Estas la 4a posttagmeze. Cu, verkinte Ci tiun artikolon mia
animo tra•kvilig-as

Londono.

LIGKUNVENO. — Dimanĉon la 18-an de septembro Fl. L.
E. kunvenos je la 10-a materie en la ejo : « Nieuwe Carnot », Car-
notstraat, 70, Antwerpen.

TAGORDO
1) Raporto pri la antaŭa ligkunveno.
2) Raporto morala kaj financa pri nia 9-a kongreso.
3) Nia agado dum la venonta vintro.
4) Nia 1.0-a kaj jubilea kongreso.
6) Diversaj kontiinikoj.

Ni petas niajn sekciojn sin reprezentigi per delegito. Niaj
reprezentantoj kaj liganoj estas bonvenaj. La ĉef-estraranoj kun-
venos de la 9-a gis la 10-a en la saina ejo.
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NOVAJ SEKCIOJ. — Kun plezuro ni bonvensalutas sekvan-
tajn novajn sekciojn : Bornem (Akvaj Birdoj). Denderleeuw (La
Leonidoj). Merchtem (La gajaj Esperantistoj). Puurs (Inter Ni).
St. Amands (Skeldaj Ratoj). Willebroek (La Verdaj Papilioj).
Kontich (Goj° kaj Laboro).

LIBRO - LOTERIO F. E. 1. — Kiel pasintan jaron Flandia
Esperanto-Instituto organizas okaze de la libro-tago, grandan li-
bro-loterion. La listo de la premioj aperos en la venonta numero
de Fl. Esp. Loteri-biletoj estos haveblaj duin la ligkunveno kin
okazos la 18-an en Antwerpen. La biletoj kostas po 1 franko.

BRUO LA BELA
Por multaj kiuj Ceestis la kongreson estos Clan] granda Qojo

rememori al si la belajn tagojn kiujn ili travivis en Brugge, la' tv-
ho de nia naŭa.

Ni estis irintaj Brugge'n por kongresi, por montri ke nia Espe-
ranta movado grancligas, sed ankaŭ por gul de la beleco kin all-
kora ŭ regas Ci-tiun, iam riCan kaj potencan urbon el la mezepokoj;
kaj je kiu de ni, kongresintoj, gi ne impresigis ? Ne, ne estas
imageble ke bona Flandro povus gin ektugi per la piedoj sen ke
liaj sentoj ekparolus lin pri pasintaj gloro kaj potenco, sen ke lia
koro tremus je la ekvido de la artaj konstruaĵoj, la altaj turoj
kun jarcentoj en la krono, kiujn Brugge ankorai.', entenas.

Jes, bela vi estas ankorail, vi la plej aga el la tri fratin-urboj;
poete vi kugas ankoraŭ sur la plej fruktodona peco de Flandrujo,
kun viaj arte konstruitaj domoj, viaj largaj stratoj, multaj placoj
kaj belegaj palacoj ; kun viaj urbkanaloj, kiujn limtugas ĉarmaj
garclenetoj kaj sur kiuj la blanka cigno sin respegulas en la sun:-
radioj. Ho! vi, la iama fier° de la Flandroj, min la atata de la
artistoj, vi estas ankoraŭ bela ! Sed vi estas tiel silenta, tiel mal-
goja, tiel morta kun tiuj vastaj dokoj sen gipoj, tiuj multaj domoj
kaj inalantitaj iogantoj, inter kiuj tiom da inalriĉuloj kaj 	
ceintiloj ! kun tiuj kavalir'  domoj ferinitaj kvazaŭ ili Ciuj entfernana;
mortinton ! 	 ! kiaj sentoj trakuras min je via al rigardo !

Kaj tia ombra ton', tia rnalgaja kant',
eligas min, Car vidas mi la urbo rand',
o bela Virgulin', plej bela el la urboj !
Ia signon portas vi de nobelec' ĉe lutnboj,
ankoraŭ ĉirkaŭ vi, radi' de glor' pasinta,
gvebas ; sed morta man' pesegas nun sur vi
kvankam en vi, la bela Brug' retrovas mi,
sed ve ! ne plu la Brug' vivanta ! (I)

Kaj kit' ne gatus promeni en viaj stratoj, via Groene Rei, Dy-
ver, R6zenhoedkaai, Beginejo, k. t. p. kie estas facile sin imagi
kaj revicli kiel vi estis antaŭ' ses, sep jarcentoj. Estas agrable lie
promeni laŭlonge de viaj kanaloj, aŭskultante la tintajn sonojn
de la belega sonorilaro, kiuj dissenditaj de el via alta Belfrido-tu-
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ro venas, trans dormemaj tegmentoj, en kvieta kaj paca aero ka-
resi niajn orelojn kvazaŭ invitante nin revi pri viaj gloraj epokoj
pri la tempo kiam vi pompe festis la foriron de niaj prapatroj al
jeruzalem ; kiam Ia regino de Navario ekkriis ke centoj da re-
ginoj logas en Brugge je la ekvido de la riéaĵoj, kiujn viaj virinoj
portis ; kiam la Francaj nobeluloj venis Flandrujon por forrabi
viajn trezorojn kaj trovis sian tombon ; pri la tempo kiam la Bru-
gaj arto kaj scienco estis mondfamaj ; kiam en unu tago cent kvin-
dek orumitaj kaj flagitaj Sipoj envenis viajn havenojn, sub la kri-
ado de la maristoj de é iuj marbordoj, la tempo kiam insulta vorto
de fremda rego sufiéis por ekpreni-la armilojn por defendi hono-
ron kaj propraĵojn, lingvon kaj kutimojn ; kiam de el la buSo de
viaj filinoj earme elfluis la belan Flandran lingvon pri kin ili fie-
rs. Jes, tiam vi estis de eh' laŭdita kaj la plej bela omarm) de
Flandrujo nomita, tiam vi 'trovis la fonton en vi mem de gloro
kaj potenco, tiam vi alparolis fiere la fremdul', tiam vi estis gran-
da, 0 Brug' !, kaj min !

Nur via ombro restas al kio sentema filo ne povas rigardi

kaj sentas ke en vi ankorafi varma koro batas, ke en la brusto vi
konservas neeléerpeblan fonton da fortoj, kin , e la revekigo e.1

ne malgojante. Sed morta vi ne estas ! Ni Flandroj bone scias

via jarcenta dormo, -- kaj ni esperas ke tio baldaŭ okazigos —
vin igos granda kaj potenca kiel antaŭe. Tiam la nova generac;o
denove alrigardos vin fiere kaj seréos propran feliCon en propra
virto kaj honoro, tiam retrovos vin la mondo ne nur bela, sed
ankaŭ vivanta

Aalst.
Drie(1) Tradukita el

Surprizo
Kiel juna infaneto
Öojas pro donac' cie flor'
Tiel pro apero via
Feliéigis mia kor'
Carine kiél blua nimfo
« DolCa, bela karulin ! »
Multan ja mi devus diri
Pri la viv' de la anim',
Sed ei longan historon,
Ciam miii forgesas gin.
Mi forgesas pro felle°,
Pro parol' el via bus',
Pro ridet' ci blu-okulo
Pro l' plej eta fingrota'
Ho, ke lam Vi komprenu
Kiel en interna viv'
Vi de é iu energio
Estas sola la tnotiv' !
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Montoéeno,
negkurteno,

Gave nun reflektas
ént roko
en la loko

igran ombron plektas.
Ventinurmuro
en naturo

fine ankaŭ éesas
la mistero
de l' vespero

eion ja karesas !
Montana. juul Karnas.

EŬROPO HODIAU
similas al vulkano. Oni neniam scias, kiam gi erupcios. Tion sentas
ankaŭ nia entrepreno, kiam ni vidas, ke niaj fidelaj abonantA
hezitas sendi sian abonon al Mez-Eŭropo. kie la situacio estas ne-
certa kaj Sancela. Unu post alia ni ricevas demandojn, Cu ni ne
timas la sekvon saman, kia trafis nian movadon en Aŭstrio ? Ni
devas Tiri, ke ne. La situacio en Hungarujo ne estas simila al tin
de Aŭstrio postmilita. Ni, hungaroj fidas plene en la prudento
Ja registaro, kiu scias bone, kiaj teruraj konsekvencoj trafus nian
malfeliean landon, se gi sekvus ekzemplojn najbarajn. Neniam ni
ok.upigas pri taga politiko, sed min ni opinias necese konatigi
al niaj legantoj la traktadojn inter Hungarujo kaj la najbaraj lan-
doj de la malgranda Antanto pri pli intima kunlaboro. Tiuj Irak-
tadoj daŭras kaj iliaj sukcesoj ebligos la konservon de paca, evo-
lukapabla atmosfero en Hungarujo. Se estas en Hungarujo, kiuj
tamen ne estas tiom firmaj pri la estonto de la politiko interna,
estas fakte neniu, kin timus momentan	 Mez-Eŭropan. La
moiivoj de tin éi maltimo estas jam pli komplikaj, ol ke ni povu
tion publikigi en tiu ei simpla informa artikolo, sed ni plene ah-
gas al tiu konvinkigo. Tamen, ni scias, ke en la intereso de niaj
abonantoj kaj en la intereso de nia tnovado ni ne povas esti su--
fiee singardaj. Pro tio ni jam de post la jaro 1933 efektive estas
tute aliforrnintaj nian entreprenon sur plene internacia bazo. Niaj
kvazaŭ kunposedantoj kaj reprezentantoj en plej diversaj landoj
de Eŭropo, inter ili en Nederland°, Svedujo, Svisujo, Estonio ebl-
igas al ni transmeti nian agadcentron en kiu ajn momento al kin
ajn taiga lando, se tio montrigas necesa. Niaj presejoj nun funk-
cias krom en Hungarujo ankaŭ en ltalujo, jugoslavio, Latvio,
gujo kaj éefe en Hongkong, de kie la malta (langer° Sajnas tute
forpasinta. Niaj spertaj oficistoj estas diversnacianoj kaj divers-
religianoj. Ni do povas garantii, ke in ajn subila .anko en nia
ĉefa sidloko ne influos pli la agadon de nia eldonejo, ol kafizi
maksimume duseinajnan malfruon provizoran.
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Tiam en la komuneco
Vivo estos la sttrpriz'
De mil gojoj nekonataj
Nia tera paradiz' !

Pol Van der Poel.

Neirinckx Edmond.
Zustersteden » de Ledeganck.

Sk izo
La mistero
de l' vespero

éion éirkaŭpremas,
kaj naturo,

Tra la strato pasis vi.
Pie alproksitnigante,
Tremon goirm kafds
El okuloj brilis fajro
De l'eterna am-esprim'
Kaj silente mi nur flustris

pro 1' munnuro
min de l' vento tremas.

Pala luno,
nokta suno,

ée 1' Ciel() brilas
en la vale,
nubvualo

al la !nar' similas.



1
Kiel vi vidas, ni faris Cion home eblan por ke ni seninterrom-

pe povu labori por la progresigo de nia literaturo sendepende
iu ajn gango Eŭropa. Estas nun la vico al niaj fidelaj klientoj, ke
ili ebligu tion al ni. Se niaj klientoj ektimigas kaj panike retenas
sian monon en la poRo, aCetas nek jam aperintajn librojn, nek
sendas al ni siajn abonojn kutimajn kaj nepre por nia laboro ne-
cesajn, ne la Eŭropa situacio, sed ili mem paralizos la funkcion
de la (fiere ni povas diri) nun plej signifa Esperanto-eldonejo,
devigas gin al malkonstruo de gia organizaĵo kaj preskaŭa nu-
ligo de gia agado. Se niaj klientoj fidos plu, tio ebligos ne nur
se-ninterrompan laboron, sed eluzon de tiaj cirkonstancoj, kiuj nun
estas donataj al nia eidonejo. Ni ĵus kontraktis kun grava presejo
en Hongkong, kin presos por ni librojn en la amplekso de 6000
(SESMIL) pagoj jare. Neniam aperis entute tiom da literaturaĵoj
en Esperanto duin mui jaro. Estas la vico de la fidelaj, entuzias-
maj esperantistoj, ne malaltigi siajn, elspezojn por Esperanto -libroj
kaj per tio ebligi evoluon, gis nun ee ne supozitan.

Ni fidas la bonvolon kaj prudenton de la esperantistaro.
enmetas en tiun fidon nian monon, nian laboron, nian vivon.

Fidu vi la estonton de la movado mem. Jen estas nia peto.
Se ni ambaŭ fidos, ni produktos komune laborante rezultojn

eĉ en la nunaj tre ĉagrenaj kaj afliktaj tempoj.
Ni montris kaj montras la rezultojn de nia fido kaj atendas

la rezultojn de via fido.

EL eglOSLOVAKUJO
Karaj Geamikoj,
Al vi eiuj, mi sendas hodiaŭ plej korajn salutojn kaj inanpre-

mojn el mia patrujo. La tempo pasis rapide, senhalte kaj oni
ne kredus ke jam plenaj semajnoj forpasis depost kiam mi lasta-
foie vidis vin. Tamen ni ne plendu, sed kontraŭe ni zorgu ke !a
tempo estu -dam prograinriĉa. Mi ofte rememoras je nia kunlaboro,
je konstrm!do de lovaj sekcioj kaj Cio revivigas antaŭ miaj oku-
loj. Mi ankaŭ goje konstatis, ke vi vidas en liii daŭre vian bonan
amikon Car jam pli 01 kvindeko da leteroj ricevintaj dum lastij
kvar semajnoj gin klare pruvas. Mi kore dankas al Ciu
Laŭ la anoncitaj klubaj programoj mi vidas ke vian promeson vi-
gle kaj diligente labori vi jam fakte plenumis. En Esperanto vi
trovis solvon inter la bono kaj malbono. Esperanto havas vaste-
gan kulturan laborterenon, gi satigos viajn animojn kaj restos por
Ciam via bona kamarado. Bone propagandu ! Apogu vian propa-
gandlaboron per faktoj kitijii nia movado atingis. Speciale nun
en tempoj malfacilaj, kiam la mondo minacas eksplodi per nova
interbatalo por kialoj tute egoismaj, estas nepre necese ke ni klo-
podu forigi tiun dangeron. -Pere de Esperanto ni studu la kultu-
ron de alilandanoj kaj ni kloperdu ilin kompreni. Amikoj, kurage
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al via laboro. Via plej proksima programo estu Ciu Esperantis`i
(levas gajni 1-2 interesenuiloj por proksima laborperiodo.

Mi refoje dankas por viaj leteroj kaj kredu ke mi Ciam gojas
aŭdi pri via laboro. Mi volonte respondos al ĉiu skribinto sed mi
petas afablan pardonon se gi estos kun iom da prokrasto, Car an-
kaŭ mi antaŭ Cio devas plenumadi mian profesian laboron. Far-
tu bone kaj gis baldaila revido.

Kore vin salutas via
Kano Sol.

La Morto de Panjo
12:ra

Panjo mortis... Silente kaj korpremate ni sidas en la 102,-0-
eambro. Neniu kuragas rompi la silenton... Cies pensoj estas
Ce la kara mortintino. Mi vidas gin sur gia mortolito, kun palaj
vangoj kaj glositaj okuloj, kiuj ankoraŭ parolis kiam la buRo
estis !maa. Ho, tiuj lastaj amaj vortoj, tiu lasta doléa rigardo, tin
lasta spirgemo ! Miaj pensoj flugas Cirkaŭ gi, kiu min edukis zorg-
plene kun senlima pacienco, klit per spiro eneizis kaj per koro en-
inartelis en min la bonon kaj noblon.

Panjo mia ne plu estas !... Si adiaŭis per kelkaj konsolvor-
toj : « Gis revido, iniaj karuloj ! » Nun, gi ankoraŭ estas inter ni
sed baldaŭ la tero demandos sian parton kaj la Cerko malaperos
en la avidan bugegon de la malvarma tombo.

Ciuloke la bildo de Panjo nin sekvas, kontraŭvole ni pensas
al ŝi. Muroj, tablo, ŝranko, segoj kaj ee la afabla sentenco « Ne
nom' sur tero tiel bela, ne vort' en bugo tiel dolĉa, kiel Panjo »,
gajnas voki : « Panjo, kara Panjo ! » Kaj ankaŭ la portret() sur
Ja muro  Ne, Panjo ne mortis   Rigardu, tiujn vivople-
najn kaj helajn okulojn, tiujn rozajn molajn vangojn, tiun oran
ricleton Cirkaŭ la kara bug°  Cii la kruela morto nuligis C,on
Ci-tion 5  PaCjo sidas sole kaj ploras  Nun mi sentas, ke
ni perdis la plej grandan, jes, la plej valoran trezoron tie-Ci sur
la tero. Ce la tablo gia loko restas neokupita 

Vespere PaCjo rakontas al ni, kian Cagrenon Ri suferis pro
ni, kiajn timigajn noktojn gi pasigis Ce nia hink), kiam ni estis
malsanaj. Ni ploras. Ho, kiom ni guldas al gi ! Neniam ni povos
rekompenci tiom da boneco !

Panjo, ripozu en paco ! Gis la revido !
Frans Breugeltnans.

ei-tie la Flandrema Grupo Esperantista, Antverpeno!
Do, kio okazas ?... kompreneble festo
Sed, ne nur festo ; ankaŭ ni havas seriozegan okazajon gi a-

van, nome : la ligkunvenon de la Handra Ligo Esperantista !
Estas ja sabaton, la 17-au de Septembro, ke ni organizos nian

Ciujaran feston ; kaj la sekvantan tagon, do je la 18-a, okazos la
ligkunveno !
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Nia program° ? ! ni estas surgargita ! ! !
Por la sabatvesperfesto ni citas jam : kantadon, teatrajon,

gazbandon kaj balon.
Post la matena oficiala ligkunveno ni havos viziton ai la cen-

tra telefonejo de Antverpeno ; kaj posttagmeze ni vidos marionet-
teatraion.

Cu ne ankorail sufkas ?
* *

Ni korege invitas eiujn Vin ; kaj : Bonvenon ! ! !
Logado -ĉiam havebla en Antverpeno.
1nfortnojn donos : Sekr. de la F. G. E., Draakstr. 22, Antver-

peno.
Kie : la vesperfesto okazos en hotelo « De Ton », Pelikaanstr. 10,

fronte al la elirejo de la Centra Domo
Ja ligkunveno en nia ejo « Nieuwe Carnot », Carnertstr. 70.

DIVERSAĴOJ

fojojn en jaro.
La sekvantan jaron No. So. B. E festos sian dekjaran jubi-

leon, tiam la jarkunveno okazos en Amsterdam, ear tie fondigis
nia organizaĵo.

S-ro Jung faris prelegon pri lasttempa esperanta literaturi,
atente priatIskultis la eeestantoj kaj dankis la preleginton per var-
ma aplalidaclo.

Post la komuna panniango okazis la festvespero, kiun eifoie
prizorgis viduloj. Je laildinda maniero. Apartan mencion meritas
Ja voelegado de satnideano Dupuis, el de li mem tradukita verko
cle Duhamel.

Je la deka finigis Ia kunveno pri kiu ni povas esti kontentaj.
Sekretario de No. So. B. E., Herlaerstraat 24 A., Rotterdam.
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18a KONGRESO DE S. A. T. EN BRUSELO.
En Bruselo okazis la 18a internacia Esperanto-Kongreso

« Sennacieca Asocio Tutmoncla ». La kongreso farigis granda suk-
ceso. Pli ol 650 esperantistoj el 16 landoj partoprenis ; eirkaile la
duono el la partop.renantoj estis SAT-anoj. Oni tre bone estis or-
ganizinta la- logaclon de la plejparte malrieaj kongresanoj : en
arnaslogejo (lernejo) logis 300 personoj, en tenclijo (35 — 40
tendoj)" logis 100 personoj.

Regis vera harmonia, amikeca atmosfero dunt la tuta kongres-
semajno kaj translimaj ainikigoj multnombris.

Venontjare la kongreso okazos en la metropolo de Danlando,
Kopenhago. Ciuj esperantistoj — ankaŭ ne-SATanoj — estas
re invititaj partopreni gin (la partopreno estos treege malmulte-
kosta !)

Koran bonvenon al Kopenhage (5 — 10 de aligusto 1938 !)
JARKUNVENO DE No. So. B. E.

La duan de julio okazis la nalia jarkunveno de Nederlanda
societo de blindaj esperantistoj en 1-lago. Ceestis gi1i getnembroj
el é iu parto de nia lando.

En sia malfermparolado la prezidanto, s'ro R. Israels, de Ex-
lo'ĉrinond, speciale bonvenigas niajn viclantajn samideanojn s'ron
Jong el Germanujo kaj s'ron Dupt:tis el Francujo. Pro ilia eeesto

kunveno havis iometan internacian karakteron.
El la jarraporto montrigis, ke No. So. B. E. estas kreskanta

organizaĵo. nia membraro nun nombras proks- cent gemembrojn.
La propaganda komitato arangis en 1937 du artvesperojn,

tute prizorgitajn de blinduloj. Ili estis granda sukceso.
Kreskadis la nombro de brajlolibroj en nialandaj blindulbibli-

otekoj.
Decidigis, ke nia brajla bulteno (La kontakto aperos ok
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BRUGGE. — Paco kaj Justeco. Ciusemajne ni kunvenas.
Je nia tre granda kontenteco, la tri novulinoj kiuj ne e.eestis la
ekskurson tamen tre bone progresas. Dum eiu kunveno ni havas
ekzercaĵojn en la Esperanta lingvo kaj superan kurson. Tiu supera
kurso konsistas el ripetado sed ankali pli profunda klarigado de
gramatikaj reguloj kun oftaj komparoj el samaj reguloj en aliaj
Lingvoj. Tio ebligas montri la logikon de nia lingvo.

• La 3an. de julio ni grupe bicildis al la nacia kantfesto en
Gent. Tie ni bone povis uzi la servojn de la Gentaj gesamideanoj.

La 7an. ni havis debatvesperon pro « arto ». Tri genederlanda-
noj partoprenis.

Unika tago por nia sekcio estis dimaneo la 17an de julio. Aŭ-
tobuse ni iris al Kortrijk por piedpilkludi kontrail la tiea sekcio.
Denove ni gajnis (2-1) ne nur la punktoja sed ee tre belan po-
kalot] je'rememorigo donacitan de Dr. Sabbe el Waregem, Je la
komenco de tiu memorinda piedpilkludado ni ricevis florbukedon.
Post la konkurso ni festis en la ejo « Pioen » kie la ludantoj ricevis
mangaĵon. Poste ni metis la florojn antali la monument° de « Groe-
ninge » kaj reiris al la ejo de la Esperantistoi kie ni dalre festis.
Fine ni devis foriri je la 9a kaj ankoraft iomete: haltis en Ingelnum-
ster. Ankorgifoje ei tie ni devas puhlike danki sekciojn Kortrijk
kaj Waregem kiuj donis al ni eitrj laildegindan ekzemplon. Kiuj
aliaj sekcioj volas organizi kun ni piedpilkkonkursojn ?

Dum la du sekvintaj ĵalidoj okazis interesaj deklaroj kaj de-
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bato pri la « spirito de nia grupo » kaj « nia grupo kaj la politi-
ko ». Al la dua partoprenis samideanino el Meirlebeke.

La 31an. de julio ni biciklis al Veurne por vidi Ja faman pro-
cesion de la pent°. faro. Matene ni iris al la marbordo kie ni In-
(1 is.

BRUSSEL. — Nia Estas la Estonto. Libertempo ne signifas
ripozon por la bruselanoj. Tion pruvis nia multnombra éeestado je
La ekskurso al la arbara eirkailaĵo de Tervuren, organizita cle la
tiea tutnova Esp, grupo. Dum tiu ei ekskurso al kiu trideko da esp.
partoprenis ni interkonatigis kun la verdaj novuloj  el I3ertem kaj el
Te rvit ren.

Sekve de tiu interkonatigo la Brusela grupo denove vojagis al
Tervuren la 3an de aŭgusto por tie teni modelan grupkunvenon je
Ja intenco de la malsperta sed kuraga grupo. Sur la programo
estis : perfektiga leciono kaj generalaj informoj .k.oncerne grupvi-
von, donita de la prezidanto de N. E. L. E ; esp. parolado pri
Hendrik Conscience de s-ano A. Ackaert el Bruselo ; informoj pri
esperanta grupbiblioteko clonitaj de nia bibliotekisto s-ano R. Hes-
sens, kaj por fini lernigas ludoj. Post la 14 tagaj kunvenoj de la
11 a kaj 28a de aŭgusto, la regulaj semajnaj kunvenoj rekomencos.
Dum la kunvenoj en julio nia grupkasisto kolektis 13,10 Fr. Per
tiu sumo nia grupo alportas sian trian subvencion por la Liga fla-
go.

LEUVEN. — « La nova tagigo ». Montrig,ras tradicie, ke
Ce komenco de nova adrninistra jaro okazas malfaeilaĵoj en nia
grupo. Tiutempe, kelkaj grupanoj opiniis '-ke estis absolute necese
malpriigi la nombron de 6 estaranoj je nur 3 ; kaj ĉar la plimulto
decidis kontraŭ tiu gango, ili triope supozis esti devigataj eksigi.
La nuna estraro konsistas el
Prezidantino : Sanino Dekesel
Kasisto : Sano H. Cuypers
Bibliotekisto : Sano K. Istas
Sekretario : Sano Fr. Frantzen — 106 Tiensestraat, Leuven.
La postenoj de Vice-prezidanto kaj propagandestro restas vakantaj,
tial ke ne prezentis sin kandidatoj.

MEULEBEKE. — Nova Vivo. — Nia sekcio fondigis la Lan
de julio kaj nornbras 13 membrojn. Dum niaj kunvenoj, kiuj oka-
zas en la komunuma lernejo, ni eefe konversacias en Esp. Sub
gvido de nia anino S. instruistino, ni fervore daŭrigas la studalon.
Ciu leciono finigas per amuza parto. La organizo de biciklaj eks-
kursoj estas en preparo.

TURNHOUT. — Turnhonta Espero. — La 20an. de Julio
dekduo cla gesamideanoj de Oud-Turnhout venis pasigi gajan ves-
peron kun ni. Oni kantis, rakontis, prelegis, kaj arnuzigis per anm-
zigaj ludoj. Tamen la gojo ne estis kompleta, ear ani anoncis la
foriron de Sro. Van Doren kaŭze de translokigo al Antverpeno. Tiu
foriro estos granda perdo por ni. En Sro. Van Doren ni perdas
nian estimatan profesoron, konsilanton kaj gvidahton. Unuvorte
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estis la animo de nia grupo. Tre bedaŭrinde estas tio por ni. Li
tamen ne forgesos nin, kaj promesis viziti nin kiel eble plej ofte.
Ni disigis kiam estis jam malfrue kaj la Oud-Turnhoutanoj re-
invitis nin.

La unuan de AUgusto ni faris la kontraŭviziton al la Oud-
Turnhouta grupo. Dekkvin gemembroj de nia grupo eeestis. Ni
g-oje konstatis ke la Oud-Turnhouta grupo estas plenviva ; kaj la
arango de tiu amuziga vespero honoras ilin. Estis vera sukceso.
Precipe la gajaj ludoj kaj la dancado plaeis al 'ĉiuj. Regis vera
amikeco. Ciuj estis kontentaj, malgraŭ la soifiganta varmego, kio
pruvis ke la neeeestantoj rnalpravis. La tempo pasis tre rapide ee
tro rapide ĉar estis tre malfrue klam oni hejmeniris.

V. M.

(Duope ricevitajn verkojn ni recenzas, unuope ricevitajn ni nur men-
cias.. Verlak!, senditaj al aliaj adresoj ol redakcio, administraciro aû Flandra
Esperanto-tnstrtuto, estos ignalrartaj).

ESPERANTO-KORO. — Korforrnaj verdaj cirkuleroj kun
kortuga teksto favore al horneca, senkalumnia konduto, paco kaj
Esperanto. Sur ĉiu « Koro » la tekst° estas je unu flanko en E.,
je la dorsflanko en Angla, Gerrnana, Franca, Itala, aü Ceha lingvo.
Aldonante finjn konijn al korespondaĵoj destinitaj al ne-Esperan-
tistoj kaj ce al Esper-antistoj, oni faras laŭdinclan kaj originale tra-
fan propagandon. Dek korojn sendas por unu internacia respond-
knpono : « Esperanto-Koro » Dubrovnik, Jugoslavujo.

VIZITU LOVENON. — Turisma propagandilo unupaga kiu
bilde montras la urbodomon kaj dorsflanke donas utilajn infor-
mojn al turistoj kiuj deziras viziti lokajn vidindaĵojn. La informoj
bedaŭrinde estas redaktitaj en tre kripla lingvo kaj preseraroj
kaŭ makulas kelkloke. La traclukinto, aŭ kompilinto, krome espe-
rantigis la nomojn de kelkaj stratoj, sekve Savooiestraat igis So-
vojostrato (? !), k. t. p. Tin troa esperantigemo ne faciligos voj-
sereadon al alialandaj samideanoj, kontraŭe De tiuj propagan-
diloj « kvanto » estas ricevebla, kontraŭ sendo de 1 fr. en p. nl.,
cie Wauters M., Diesta (? !) strato 184, LEUVEN.

LA AVENTUROJ DE L. R. M. STULTULOF LA X-a. De F.
V. Dorno. Cienerala deponejo : 0. E. L. Battelsche steeneg, 303,
Mechelen. Prezo : 5 fr.

Estas burleska satiro de in rego nomita Stultulof la X-a cl
Fugio. Ni nur povas bedaári ke la aŭtoro ne konsultis kompeten-
tan lingviston antaŭ ol doni la manuskripton al la presisto. En-
estas granda kvanto cla eraroj stilaj kaj gramatikaj, ilin eiuj pri-
trakti tie ei ne eblas. Ni nur citu karakterizan frazon troviganta
sur pago 19 : « Li devus estiginta hurleskulo »... Krome svarrnas
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je preseraroj. Cetere al la affloro ne mankas rakontistan talenton
k.aj ni esperu, ke post funda pristudo de la lingvo, li havigu al ni
gueblajn legaĵojn.

LA EKONOMIAJ KAOZOJ DE MILITO KAJ DE INDUS-
TRIA MALBONSTATO. - El la Angla tradukis M. Wihl. Broguro
8-paga elcionita de « Omlig° por Tervaloro - Impostado kaj Libero
Komerco ». Prezo 2 pencoj. Adreso : 34, Knichtrider Street, Lon-
don E. C. 4.

EVANGELIO KAJ SOCIO. - Inteilacia Gazeto por racli-
kala vivanta Kristanistno, en la servo de la Regno de Dio.
propra enkonduko : « Nova Esperanto-gazeto, ne dependa de ia
eklezia ail socia grupigo, naskita el Ia arda deziro inernacie per
Esperanto atesti pri radikala vivanta Kristanistno tute alispeca ol
de nia Okcidenta Kristana Eklezio, ĉu Rom-Katolika, ĉu Protes-
tanta, ett Orient-Ei-iropa. Kontrail buq.5-,iginta mondumiginta Ekle-
zio, kiu genufleksas por la nuntempai moalpotencoj, ni volas pledi
por la vera Eklezio de Kristo, kin konscias, ke g-i eterne vivas sub
la Kruco kaj kontrastas kun ia tuta mondo ». Bone reclaktita ok-
paga gazeto. Redaktejo kaj Administrejo : Dageurrestr. 158, 's
Gravenhage (Nederlando).

Dr. K. Kalocsay - G. Waringhien : PLENA GRAMATIKO
DE ESPERANTO, kun detala konientaro pri Vorto kaj Frazo. r--
I I-a Tralaborita eldono.

Formato 20 X 13.5 cm. 490 pgoj, prezo 2.60 USA dol. brog.
2.95 USA dol. por bind. Aldonu 10 % sendkostojn. Aeetebla ĉe
eitt esperantista libristo.

Eldonis Literatura Mondo, BUDAPEST, IX. Soroksári-str. 38.
Hungarujo.

Dr. Vallienne : CU LI ? unua volumo. La unua originala ro-
mono en Esperanto. Stile revizita de Dr. K. Kalocsay. Formato 19
X 13.5 cm. 204 pagoj, prezo 0.80 USA dol. brog. 1.06 USA dol.
bind. Aldontt 10 %) senkostojn.

Aeetebla ĉe ĉiu esperantista libristo.
Eldonis Literatura Mondo, Budapest, IX. Soroksári-str. 38. -

Hungartijo.
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GESAMIDEANOJ ! - Duin Ia pasinta kongreso vi povis
admiri la belan glumarkon por nia DEKA ! nia JUBILEA !

Se vi jam posedas, uzu gin !
Antwerpen. Po 5 fr. por 50 ekz. ; po 9 fr. por 100 ekz..

Se ne, tuj mendu gin Ce Flandrema Grupo Esperantista,
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SOLVO DE PROBLEMO 54.
Li log-as en numero. 6930.

SOLVO DE PROBLEMO 55.
Horizontale. - Kafo, vila, oho, dir, Marok, flirt, upup, arao,

mezo, list, romanist., oveg, lega, akonitaj, plag, obus, lul i, rob, pre-
ni, limit, rok, era, osto, grot.

Vertikale. - Komb, apro, aha, ros, forum, plekt, oper, alun,
kuzo, kali, pomologi, aven, negi, aligator, fris, obol, last, juli, idiot,
somer, lir, iro, arto, stat.

PREMIOJ.
Sro Couwenberg gajnis la premion de 5 Fr. por problemo 54.
Sro Pallet gajnis la premion de 10 Fr. por problemo 55.

JARBATALO.
Stato post junio.

1) Van Gindertaelen : 410 p. 2) Couwenberg : 408 p. 3, 4 kaj 5)
Pollet, Keverijn kaj Van der Mast : 400 p. 6) kaj 7) lserentant kaj
Janssen : 399 p.

NOVAJ PROBLEMOJ.
Por problemo 38 ni forlotos premion de 5 Fr. Por problemo 59

unu cie 10 Fr. Ensendu la solvojn sur aparta folio, metu sur ambail
nomon kaj adreson kaj ne forgesu glui la konkurskuponojn. La di-
finoj kun (R) estas radikvortof La solvoj estu sendataj antall la
5a de Oktobro, rekte al Sro F. Volders, Bredastr. 94, Antwerpen.

ATENTO ! Ce problemo Nro 56 trov4_,ijs malbona figuro. Ci
devis havi la formon de diabolo kaj do komenci per vorto de 7 1:-

PROBLEMO 58 (10 poentoj).
Citi nombro signifas unu literon. La solvo konsistas el 31 li-

teroj.
15, 5, 11	 Korpparto. (R)
28, 16, 19 = Korpparto. (R)
22, 4, 7, 21 Katbleko. (R)
9, 23, 2, 18 =-- Esprimo de la vizago (R)
25, 2, 31, 10, 24, 6 = adverbo (de tempo). (R)
3, 13, 12, 20, 29	 Ekzistaclo. (R)
1, 14, 19, 8, 30------ Eiíropano.
26, 27, 9, 17, 28	 Bonfarema. (R)

1 gis 31 = Proverbo.
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PROBLEMO Nro 59. SAKPROBLEMO. (10 p.)
171

I n '

dn rrlÛ 	 a oa o

5-1 	
t

e ai.
u I I d
r al g

152jeili

Pere de la evalsalto el la gakludo sereu la proverbon !
JEN, VI HAVAS LA OKAZON PRUVI KE ANKAO VI PO-

VAS KUNMETI KRUCVORTON ! INTERPLENIGU LA CI-KU-
NAN FIGURON ! MI DONACOS LIBRON KIEL PREMION Ai.
LA 5 PLEJ BONAJ, KIUJ POS-FE ESTOS PUBLIKIGATAJ kun
la nomo de la gajnanto ! DO CIU AL LA LABORO ! GAJNU
PREMION! VI POVAS ENSENDI OIS FINO DE NOVEMBRO! 
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Universala Esperanto - Asocio
Celas:

Disvastigi la tizacion de la internacia helplingvo Esperanto.

Plifaciligi la eiuspecajn moralajn kaj materiajn rilatojn inter
Ia homoj sen diferenco pri raso, nacieco, religio air, lingvo.

Krei internaciajn servojn uzeblajn de eiuj homoj, kies inte-
lektaj aü materiaj interesoj estas trans la limoj de ilia genta
aŭ lingva teritorio.

Kreskigi inter siaj membroj fortil.an ligilon de solidareco kaj
disvolvigi ée ili la komprenon por fremdaj popoloj.

La Asocio estas neŭtrala rilate al religio, nacieco aŭ politiko.

donas :

Al la Membroj : Membrokarton kaj 250-300 paan jarlibron
kun la adresoj .de la Delegitoj, esperantistaj grupoj, gazetoj,
organizoj, kun sciigoj pri nia movado, interna-ciaj rilatoj ktp.

Al la Membro-Abonantoj : Krom tio la gazeton « Esperanto  »,
internacia eeforgano de la esperantistoj, kun artikoloj litera-
turaj, sciencaj, teknikaj kaj precizaj informoj pri la mova-
do, dufoje monate.

Al la Subtenantoj : Krom eiuj dol:umentoj, kiujn ricevos Mem-
bro-Abonanto, premion konsiStantan el libroj el la Esperan-
to-literaturo.

AL C1U NOVA AND dum  tuta jaro, libroprernion laŭ propra
elekto.

KAJ CIO KONTRAŬ MODESTA KOTIZO ! de 16 Fr. por
Membro, de 40 Fr. por Membro-Abonanto kaj de 175 Fr.
por Membro-Subtenanto (Belga valoro).

Pagebla al Universala Esperanto-Asocio, Genève.
Pogteek-konto belga : 1842.00, Brussel.

Universala Esperanto - Asocio
Palais Wilson 	 GENÈVE 	 SVISLANDO

KUPONO

POR LA 593

KONKURSO

KUPONO

POR LA 503

KONKURSO
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OSTENDO

HOTELO METROPOLE
Kerkstraat, 32

75 komfortaj éainbroj kun fluanta

akvo, varma kaj malvarma. Centra

liejtado. Lifto. Aittomobilejo. Kuire-

jo kaj kelo bonreputaciaj.

MODERAJ PREZOJ
S-ano Snykers hava la plej bonajn

rekomendojn kaj persone direktadas.

DRUKKERIJ
Airtomata Presejo

H. BRAEKEVELT
Statiedreef, 177, Roeselare.

Posedas vastan klientaron en Ia flan-
draj provincoj.

Presejo konata pro sia belgusta kaj
moderna preso.

Liveras al la diversaj esp. grupoj
kaj ligoj. Sendevige petu prezofer- 	 1

ton kaj modelojn.
Tel.: 1080.

"BREUGEL"
SPIJS_ en DRANKHUIS

Em. jacqmainlaan, 37, Brussel

MIE
Lekkere Dranken

Fame konata pro siaj bongustaj kaj
malmultekostaj mankoj.
Ejo de N. E. L. E.

(Sekcio Brussel de F1. L. E.)

Presejo
"HOOGER OP"

Vrijheid 101.

Arendonk
Zorgeme elfinita presado.

l'avorprezoj por Esperantistoj.

Café Nieuwe Carnot
FRANS NEEFS-D'HELDT

Carnotstraat, 70 — Antwerpen

Plej bonaj trinkajoj.

Salonoj por societoj — Malvarmaj

mankajoj — Bonega servado.

Ejo de Ftandrema Giipo Esperantista
(Sekeio Antwerpen de Fl. L. E.)

AANGENAAM LEERBOEK

VOLGENS RECHTSTREEKSCHEMETHODE

Overvloedig geïllustreerd

Uiterst geschikt voor zelfstudie.

Bestellen bij F.E.I. Kortrijk

12 fr. portvrij.

Korting aan onze afdeelingen.

Presejo"PICOGER OP,, Lavrijsen, Arendonk. Tel 5 2
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